
              
 

 

               
 

 

                
 

 

 

               

 

Э ЛИ  Т Т О Й М  М Е Д И  А Г Р У П  П   Х Х К   

 

 

 

 

 

 

Танилцуулга   
 

 

 

 

 

 

www.toim.mn сайт 

3D график 

Мэргэжлийн зураг авалт 

Нэрийн нэвтрүүлэг 

Real бичлэг 

Дроноор зураг авалт 

Төрөл бүрийн видео контентууд 

Сошиал идэвхжүүлэлтийн багц 

Брэнд, бүтээгдэхүүн хоногшуулалтын багц 

http://www.toim.mn/
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“ЭЛИТ ТОЙМ МЕДИА ГРУПП” ХХК-ИЙН 

ТАНИЛЦУУЛГА 

Элит тойм медиа групп ХХК нь 2020 оны 6-р сард 

байгууллагдаж тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. 

БҮТЭЦ 

 
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ 

 

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ЧИГЛЭЛ 

 
1. www.toim.mn сайт 

2. Бүх төрлийн видео контент хийх 

3. Вэб сайт хийх 

Ерөнхий 

редактор 

 

 

 
Сэтгүүлч-4 

Техникийн 

албаны дарга 

 

 

 
Зураглаач-3 

Нягтлан бодогч 

 

 

 
Маркетингийн 

менежер-1 

 

 

 

 

Админ-1 
 

Програмист-1  Хэвлэлийн 

дизайнер-1 
 

Гар утасны камераар 

уншуулж дэлгэрэнгүй 

танилцаарай. 

http://www.toim.mn/
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ВЭБ САЙТ ТАНИЛЦУУЛГА 
 

Toim.mn залуусын цахим сонинд 

хандсанаар: 

Залуусын вэб сайт нь цахим уншигчдад 

өдөр тутам шуурхай, сонирхолтой, эерэг 

мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэдэг. 

Үүсгэн байгуулагдаад 3 жилийн дотор 

уншигчдын тоо тогтмол өсч байгаа 

төдийгүй өдөрт давхардсан тоогоор 

200,000 гаруй уншигч сайтаар зочилж, 

мэдээ мэдээллийг авдаг. 

Уншигчдын    насны    хувьд    18-40 

насны залуучууд дийлэнх хувийг эзэлдэг. 

Манай сайтын Facebook page цахим 

хэрэгчлэгчдийн дунд нэр хүнд нь хурдтай 

өсч байгаа хаяг ба органик өсөлтөөр 

66,000 дагагчтай болсон. 

 

 

 
 

Өдөр тутмын цаг 

үетэй холбоотой 

мэдээ мэдээллийг 

цаг алдалгүй авна. 

Манай сэтгүүлчдийн 

бэлтгэсэн 

сурвалжлага, 

ярилцлагыг уншина. 

Бодит, эх сурвалжид 

тулгуурласан мэдээ 

мэдээлэлтэй. 

Хувь хүний 

хөгжлийг дэмжих 

контентуудтай. 

 

 

 

Зар сурталчилгаа, 

контент маркетингийн 

салбарт хамтран 

ажиллах боломжтой. 

Вэб сайтын 

бэлтгэдэг 

сонирхолтой эерэг 

контентуудыг 

хүлээн авна. 

Өргөн цар хүрээтэй 

бүх салбарын 

агуулгатай. 

Шууд live-д 

холбогдож 

мэдээллээ 

хуваалцана. 
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MULTIMEDIA 

STUDIO 

Studio нь 2020 онд үүсгэн 

байгуулагдсан  бүтээлч, 

шинийг эрэлхийлдэг, 

чадварлаг залуу хамт олон юм. 

Манай студийн давуу талууд 

нь сүүлийн үеийн өндөр хүчин 

чадалтай компьютер, техник, 

тоног төхөөрөмжөөр Бүх 

төрлийн видео реклам, 

зураг авалтыг чанарын өндөр 

түвшинд, шинэлэг дизайн, 

өвөрмөц өнгө төрхийг 

боломжийн үнээр хурдан 

шуурхай хийж үйлчилнэ. 
 

 

 

 

 
 

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД: 
Орчин үеийн дэвшилтэд тоног төхөөрөмжөөр үйлчилнэ 

 
 

       
Гэрэл 
зураг 

Real 
бичлэг 

Шторк 
видео 

байгууллагын 
видео 

танилцуулга 

Видео 
клип 

тв реклам, 
сурталчилгаа 

Шторк 
видео 

 
 

       
2D, 3D  3D Visu-  Захиалгат  Видео  Постер,  Баримтат  Дрон 

анимэйшн  al effect  нэвтрүүлэг  хичээл  дизайн  кино  бичлэг 
  реклам  /баримтат,  

    хөрөг, уран 
    

 

 

сайхны/ 
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МАНАЙ ВЭБСАЙТЫН НЭРИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН 
 

 

 

1. Тал үнэн сурвалжлага нэвтрүүлгийн 

танилцуулга 

 

таван дугаар хийгдсэн бөгөөд 

“Урагшилдаггүй Монголын 

Угаартсан нийслэл”, “Боомтод 

боомилуулсан Монгол”, “Гаалиар 

хууль зөрчиж 500 тн тахиа 

импортлосон хэрэг”, “Шүүхийн 

шийдвэр эцсийн шийдвэр биш гэж 

үү”, “Түүх рүү түрэмгийлсэн зөөлөн 

хүчний бодлого ба Туркуудэд 

үйлчилдэг түүхчид” гэсэн сэдэвтэй 

хийгджээ. 

Үр дүн: Тал үнэн сурвалжилга 

хийгдсэнээр тухайн сэдвийн 

хүрээнд нийгмийн анхаарлыг 

хандуулж, хариуцсан төрийн 

байгууллагын албан тушаалтнуу- 

дын хариуцлага алдсан, авлига 

 

чингэлэгээр муудсан байж болохуйц 

500 тонн тахианы махыг хилээр 

нэвтрүүлсэн асуудлыг 

сурвалжилснаар хууль зөрчсөн 

Гаалийн албан хаагчид болон 

Мэргэжлийн хяналтын алба 

хаагчдад хариуцлага ногдуулж, 

хилийн хяналт шалгалтыг 

чангатгахад нөлөөлсөн. 

“Урагшилдаггүй Монголын 

Угаартсан нийслэл” сурвал- жилгаар 

Нийслэлийн агаарын бохирдол 

буурсан, буурч байгаа гэж ярьсан 

улс төрчид төрийн байгууллагын 

албан хаагчдын ярьсан зүйлс худал 

болохыг баталж, шахмал түлшний 

чанар 
Зорилго: Тал үнэн сурвалжлага 

нь Монгол улсад өрнөж буй үйл 

явдал, нийгмийн тулгамдсан 

асуудлыг сурвалжилж, олон 

нийтийн эрх ашгийг хамгаалах, 

мэдээлэх үндсэн зорилготой. 

Агуулга: Сошиал өндөр 

хөгжсөн өнөөдрийн нийгэмд 

хэрэглэгчид маш олон 

мэдээллийг авч байна. Гэвч тухайн 

авч буй мэдээлэл нь үнэн бодит 

эсэх нь эргэлзээтэй, худал мэдээлэл 

байх нь олонтаа. Тиймээс олон 

нийтэд 

мэдээлэгдсэн ч нийтийн эрх 
ашиг хөндсөн, хохироосон нөхцөл 

байдлын нуугдмал үнэнг эрэн 

сурвалжилж мэдээлэх чиглэлийг 

баримтласан  нэвтрүүлэг юм. Үнэн

 бүхэн олон нийтэд  ил 

болдоггүй. Ил   болсон   үнэний 

тал нь нуугдаж үлддэг. Тэр тал 

үнэний ард  авлигал, ядуурал, 

гэмт үйлдэл  нуугдаж   үлддэг. 

Тэр нуугдсан үнэнг ил болгох нь 

нэвтрүүлгийн үндсэн агуулга юм. 

2022  онд   “Тал   үнэн” 

сурвалжилга нэвтрүүлэг нь нийт 

авсан зэрэг асуудлуудыг нь 

хуулийн байгууллага, удирдах 

байгууллагуудаас нь шалгалтууд 

хийлгүүлж, алдаа зөрчил гаргасан 

албан тушаалтнуудад хариуцлага 

тооцуулж, төрийн байгууллага чиг 

үүргийн ажлаа шударга гүйцэтгэхэд 

олон нийтийн шахалтыг үүсгэсэн. 

Тухайлбал: “Гаалиар хууль 

зөрчиж 500 тн тахиа импортлосон 

хэрэг” буюу сар шинийн баярын 

өдрийг тохиолдуулан стандартад 

заагдсан зориулалтын бус задгай 

муудаж, иргэд утаанд хордож 

байгаа бодит байдлыг түрүүлж 

мэдээлсэн. “Тавантолгой түлш” ХК-

ийн ойр орчмын оршин суугч иргэд 

ямар хүнд нөхцөлд амьдарч байгааг 

бодитоор харуулсан. Улмаар утааны 

асуудлаас үүдэж холбогдох албан 

тушаалтнууд болох БОАЖ-ын сайд, 

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг 

хариуцсан засаг даргын орлогч 

зэрэг албан тушаалтнууд хариуцлага 

тооцуулав. 
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С 

 

 

 

 

 
2. Бороодойн цаг анимешн ньюс 

Бороодойн цаг анимэ 
мэдээ нь үзэгч, олон 
нийтийг уйдаахгүй 
байх хийцтэй бөгөөд 
анимешн хэлбэрээр 
бүтээгддэгээрээ 
онцлогтой. 

 
 

 
 

 
Гар утасны 

камераар 

уншуулж 

дэлгэрэнгүй 

танилцаарай. 

 

этгүүл зүй бол ард иргэдэд үнэн зөв 

мэдээллийг хүргэх, олон нийтийн дуу 

хоолой болох нэг үүрэгтэй. 

Энэ үүргийг гүйцэтгэж, олон нийтийн дуу 

хоолой болж, шударга ёсыг улс төрчид, эрх 

баригчдаас нэхэмжилж, шүүмжлэх нь 

сэтгүүлзүйн салбарын давуу тал билээ. 

Өнөөдөр монгол улсад иргэдийн аж 

амьдрал өдрөөс өдөрт уруудан доройтож, улс 

төрчдийн худал амлалтуудад жил ирэх тусам 

хууртсаар байна. 

Бороодойн цагийн зорилго: Бороодойн 

цаг анимэ мэдээ нь улс төрчдийн худал 

амлалт, хийж хэрэгжүүлж буй   ажлынх нь 

алдаа дутагдал, нийгэмд болж буй бусармаг, 

шударга бус зүйлийг шууд, зоригтойгоор 

шүүмжилж, олон нийтэд, уншигч, үзэгчдэд 

үнэн зөв мэдээллийг хүргэж, олон нийтийн 

дуу хоолойг аниме мэдээгээрээ дамжуулан 

улс төрчдөд хүргэх гүүр байх зорилготой 

сэтгүүл зүйн бүтээл юм. 

Бороодойн цаг анимэ   мэдээ   нь үзэгч, 

олон нийтийг уйдаахгүй байх хийцтэй бөгөөд 

анимешн хэлбэрээр бүтээгддэгээрээ 

онцлогтой. Дийлэнхдээ улс төрийн сэдвийг 

хөнддөг бөгөөд нийт 

15 дугаарыг бэлтгэн хүргээд байна. Дугаар 

өөр нэг онцлог нь баримтыг ягштал мөрддөг 

бөгөөд иргэд уншигчдын ирүүлсэн мэдээлэл, 

баримтыг нягтлан анимэ мэдээ болгон 

хүргэдгээрээ давуу талтай. 
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7 МАНАЙ ВЭБСАЙТЫН НЭРИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН 
 

ЭЛИТ ТОЙМ МЕДИА ГРУПП ХХК 

 

 

 

 

 

 

3. “Бидний нэг” хөрөг цуврал нэвтрүүлэг 

Нэвтрүүлгийн хамгийн 
их хандалттай дугаар 
1,6 сая хүнд хүрсэн 
бөгөөд дунджаар 
300 мянган үзэгч 
нэвтрүүлгийн байнгын 
үзэгч байдаг. 

 
 

 
 

 
Гар утасны 

камераар 

уншуулж 

дэлгэрэнгүй 

танилцаарай. 

 

Бидний амьдарч буй нийгэм олон өнгөтэй. 

Нийгэм олон өнгөтэй шиг хүн бүр өөр өөрийн 

түүх, үзэл бодол, өөр өөрийн туулж өнгөрүүлсэн, 

хийж бүтээж байгаа амьдралын ондоошилоороо 

онцлогтой. 

Нэвтрүүлгийн зорилго: Бидний нэг 

нэвтрүүлэг нь өөрийн гэсэн онцлог үзэл бодол, 

хийж бүтээсэн зүйлээрээ ялгарч, өөрийнхөөрөө 

амьдарч яваа олон хүмүүсийн үзэл бодол, туулсан 

амьдралынх нь онцлогоор дамжуулж нийгэмд зөв 

үлгэр дуурайлал үзүүлэхэд нөлөөлөх зорилготой. 

Нэвтрүүлгийн агуулга: “Бидний нэг” 

нэвтрүүлэгт улс төрч, урлаг соёлын алдартан, эмч, 

гал сөнөөгч, баялаг бүтээгч гээд энгийн нэгэн 

иргэнч оролцож болдог бөгөөд тэдний туулсан 

амьдрал, алдаа оноо, зорилго мөрөөдөл, хийж 

бүтээсэн зүйлсийн тухай ярилцаж, нийгэмд 

илэрхийлэх гэсэн санаа болон үзэл бодлынх нь 

дуу хоолой болдог нэвтрүүлэг билээ. 

Тойм.мн сайтын уран бүтээлчид 2021 оноос 

энэхүү нэвтрүүлэгээ үзэгч, уншигчдад хүргэж 

байгаа бөгөөд нэг жилийн хугацаанд 

50 дугаарыг үзэгчдийн хүртээл болгоод байна. 

Нэвтрүүлэг гарч эхэлсэн үеэс дугаар бүрт онцгой 

зочдыг урин оролцуулж, үзэгч, уншигчдын 

таашаалд нийцээд байна. Үзэгч уншигчдын 

таашаалд нийцсэнийг тэдний сэтгэгдлээс харж 

болно. Нэвтрүүлгийн хамгийн их хандалттай 

дугаар   1,6   сая хүнд хүрсэн бөгөөд дунджаар 

300 мянган үзэгч нэвтрүүлгийн байнгын үзэгч 

байдаг. Энэхүү нэвтрүүлгээ баасан гариг бүрт 

үзэгч, уншигчдын хүртээл болгосоор байна. 
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4. Брэнд бүүк нэвтрүүлэг 5. Real бичлэг 
 

Шинэ төрлийн болон бараа бүтээгдэхүүний давуу тал болон 

онцлогийг харуулсан нэвтрүүлэг болно. 

Зорилго: Шинэ төрлийн брэнд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг олон 

нийтэд шинэлэг байдлаар танилцуулах 

60 секундын богино хэмжээний бичлэг хийх 

 

 

 

 

 

 

 

Гар утасны камераар 

уншуулж дэлгэрэнгүй 

танилцаарай. 

 

Гар утасны камераар 

уншуулж дэлгэрэнгүй 

танилцаарай. 
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СОШИАЛ ХАЯГНУУД 
 

 

 

 

 

Тветтер хаяг Пэйж хуудас Пэйж хуудас Youtube 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гар утасны камераар 

уншуулж бидэнтэй 

нэгдээрэй. 

Гар утасны камераар 

уншуулж бидэнтэй 

нэгдээрэй. 

Гар утасны камераар 

уншуулж бидэнтэй 

нэгдээрэй. 

Гар утасны камераар 

уншуулж бидэнтэй 

нэгдээрэй. 
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Сайтын сэтгүүлчээр захиалгат 

мэдээ бэлтгүүлэх 100.000₮ Байгууллагаас зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнд очиж 

сурвалжлага хийн, нийтлэл бичих 

 

ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРШУУЛАХ ЗЭРЭГЛЭЛ 
 
 

Дэд мэдээ 

24 ЦАГ 
800.000₮ 

 

Сайтын нүүрэнд   24 цаг 

барих бөгөөд уг мэдээ 

сайтын сервэрт хадгалагдан 

5-6 пэйж хуудаснуудаар 

давхар тараалт хийнэ. 
 

 

 

Шинэ мэдээ 
 

 
 

200.000₮ 
 

Мэдээ нь сайтын эдийн 

засаг талбарт хадгалагдан 5-6 

пэйж хуудаснуудаар давхар 

тараалт хийнэ. 
 

 

 
 

Гол онцлох мэдээ 

24 ЦАГ 
1.000.000₮ 

 
Сайтын нүүрэнд 

цаг барих бөгөөд 

24 

уг 

мэдээ сайтын сервэрт 

хадгалагдан 5-6 пэйж 

хуудаснуудаар давхар 

тараалт хийнэ. 

Халуун сэдэв 

8 ЦАГ 
500.000₮ 

 
Сайтын нүүрэнд 

цаг барих бөгөөд 

8 

уг 

мэдээ сайтын сервэрт 

хадгалагдан 5-6 пэйж 

хуудаснуудаар давхар 

тараалт хийнэ. 



1
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ЭЛИТ ТОЙМ МЕДИА ГРУПП 
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ВИДЕО КОНТЕНТЫН ҮНИЙН САНАЛ 
 

 

  
                                                                                                                         2.000.000₮ 

Сэтгүүл зүйн “Хөрөг” хэмээх 

төрлөөр   бэлтгэдэг тус контент 

нь орлогчийнхоо 

/нэвтрүүлгийн гол дүр/ зан чанар, 

туулж өнгөрүүлсэн амьдрал, 

ажлын туршлага, гаргасан 

амжилтын түүхийг үзэгчдэд

 хүргэдгээрээ 

онцлогтой. 

Зорилго: Нийгэмдээ үлгэр 

дуурайлал болсон хөдөлмөрч, 

бүтээлч хүмүүсийн намтар 

түүхийг үзэгчдэд хүргэх, эерэг 

хандлагыг түгээх юм. 

5.000.000-15.000.000₮ 

Тал үнэн сурвалжлага нь 

Монгол улсад өрнөж буй үйл 

явдал, нийгмийн тулгамдсан 

асуудлыг сурвалжилж, олон 

нийтийн эрх ашгийг хамгаалах, 

мэдээлэх үндсэн зорилготой. 

Нуугдсан үнэнг ил болгох нь 

нэвтрүүлгийн үндсэн агуулга 

юм. 

 
 

  
1.500.000₮ 1.000.000₮ 

Бороодойн цаг анимэ мэдээ 

нь улс төрчдийн худал амлалт, 

хийж хэрэгжүүлж буй ажлынх нь 

алдаа дутагдал, нийгэмд болж 

буй бусармаг, шударга бус 

зүйлийг шууд, зоригтойгоор 

шүүмжилж, олон нийтэд, 

уншигч, үзэгчдэд үнэн зөв 

мэдээллийг хүргэж, олон 

нийтийн дуу хоолойг аниме 

мэдээгээрээ дамжуулан улс 

төрчдөд хүргэх гүүр байх 

зорилготой сэтгүүл зүйн бүтээл 

юм. 

Шинэ төрлийн болон бараа 

бүтээгдэхүүний давуу тал болон 

онцлогыг харуулсан нэвтрүүлэг 

Зорилго: Шинэ төрлийн 

брэнд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 

олон нийтэд шинэлэг байдлаар 

танилцуулах 

 

 
 

Брэнд бүүк нэвтрүүлэг Бороодойн цаг 

Тал үнэн бичлэг Бидний нэг нэвтрүүлэг 
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ВИДЕО КОНТЕНТЫН ҮНИЙН САНАЛ 
 
 

 

 
1.000.000₮ 

60 секундын инфо 

графиктай бичлэг хийх 

2.000.000₮ 

20-25к дагагчтай тветтер хаяг 

болон давхардсан тоогоор 400-

500к дагагчтай фэйсбүүк пэйж 

хуудас, давхардсан тоогоор 2 сая 

дагагчтай групп хаягуудаар

 тараалтуудыг 

хийнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Захиалгат видео контент бэлтгэх 

Үнэ тохиролцоно 

 

Гэрээт байгууллагын 

захиалгаар видео 

контент бэлтгэж, сайтад 

байршуулах болон 

пэйжүүдээр давхар 

тараалт хийнэ. 

Сошиал түгээлт Real бичлэг /инфо 

графиктай/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Холбоо барих утас 

99077812 
Mail: toimnewses@gmail.com 

mailto:toimnewses@gmail.com
mailto:toimnewses@gmail.com

